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Ogłoszenie nr 540094593-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Ustroń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543595-N-2019
Data: 2019-05-02

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Ustroń, Krajowy numer identyfikacyjny 72182344000000, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 338 579 300, email zamowieniapubliczne@ustron.pl, faks 0-33 857 93 30.
Adres strony internetowej (url): www.ustron.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
400.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej
400.000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
350.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych
ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej
350.000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał w
sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno przedsięwzięcie, polegające na
wykonaniu robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych lub remontowych, które zostało odebrane protokołem częściowym lub końcowym o
wartości min. 400.000,00 zł brutto UWAGI: 1) Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – to roboty polegające na wykonaniu lub montażu a
także odbudowie, rozbudowie czy nadbudowie budynku wraz ze związanymi z nim obiektami małej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i
urządzeń technicznych. Roboty ogólnobudowlane remontowe – to roboty polegające na remoncie lub przebudowie bądź rozbiórce budynku ze
związanymi z nim obiektami małej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urządzeń technicznych. 2) Jeżeli zakres robót przedstawionych
w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
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budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać
zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 3) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie
określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie
o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane
do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia
funkcji: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. UWAGA: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 1. nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie,
wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno przedsięwzięcie, polegające
na wykonaniu robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych lub remontowych, które zostało odebrane protokołem częściowym lub końcowym o
wartości min. 350.000,00 zł brutto UWAGI: 1) Roboty ogólnobudowlane inwestycyjne – to roboty polegające na wykonaniu lub montażu a
także odbudowie, rozbudowie czy nadbudowie budynku wraz ze związanymi z nim obiektami małej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i
urządzeń technicznych. Roboty ogólnobudowlane remontowe – to roboty polegające na remoncie lub przebudowie bądź rozbiórce budynku ze
związanymi z nim obiektami małej architektury i ogrodzeniami, bez instalacji i urządzeń technicznych. 2) Jeżeli zakres robót przedstawionych
w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie robót budowlanych podać
zakres i wartość robót odpowiadających zakresowi warunku. 3) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie
określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie
o niniejszym postępowaniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych. 4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach
innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują roboty budowlane
do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia
funkcji: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. UWAGA: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.
1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą
również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 65 ze zm.). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
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negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu > Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument
złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-30, godzina:
10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy
dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski

Drukuj
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